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Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Materiały medyczne w podziale na 7 zadań” (nr ref.
sprawy: FZP/ZP-22/D/25/14) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że:

Zestaw I
Pytanie 1
Pakiet nr 2, pozycja 94
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej
odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi
również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście
korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Pakiet nr 7, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Schiller AT-2 w rozmiarze 210mm x 280mm x
215 składek z przeliczeniem ilości na 39 bloków, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagany rozmiar papieru zgodnie z SIWZ to 210mm x
280mm x 240 kartek.
Pytanie 3
Pakiet nr 7, pozycja 13
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, czy dopuszcza
zamiennik ?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ oczekuje produktów, które będą kompatybilne z
urządzeniami Zamawiającego oraz nie będą powodowały zacięć, przestoi, usterek tychże
urządzeń oraz w żaden inny sposób nie będą utrudniały pracy Zamawiającemu.
Zestaw II
Pytanie 1
Dotyczy Pakiet 2 poz. 48
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Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 48 z Pakietu 2 i przeniesienie do Pakietu 5, w
którym znajdują się produkty o podobnej tematyce takie jak cerato-serwetki? Pozwoli to
uzyskać Zamawiającemu korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, poz. 48 pozostaje w Zadaniu nr 2.
Pytanie 2
Dotyczy Pakiet 3 poz. 2
Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga 100 opakowań stazy
bezlateksowej na rolce - szerokość 2,5-3,0cm, perforowane na odcinku 45,0-50,0cm w ilości
25 sztuk na rolce?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga stazy w ilości 25 szt. na rolce.
Pytanie 3
Dotyczy Pakiet 5 poz. 3
Lacrimal cannula 25g x 12mm jest pakowana po 12 sztuk, prosimy o dopuszczenie
opakowania a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 9 opakowań a’12 sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w poz. 3 zadania nr 5 modyfikuje treść w
następujący sposób:
Było:
3.

Lacrimal cannula 25g x 12mm a 10 szt.

op.

10

Lacrimal cannula 25g x 12mm.

Szt.

100

Jest:
3.

Pytanie 4
Dotyczy Pakiet 5 poz. 5
Wzierniki laryngologiczne uszne dla dorosłych są pakowana po 100 sztuk, prosimy o
dopuszczenie opakowania a’100 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, na podstawie art. 38 ust. 4 modyfikuje treść poz. 5 pakietu 5 w
następujący sposób:
Było:
5.

Wzierniki laryngologiczne uszne dla dorosłych
,jednorazowe rozm.4 a 50 szt.

szt.

200

Wzierniki laryngologiczne uszne dla dorosłych
,jednorazowe rozm.4.

szt.

10 000

Jest
5.

Pytanie 5
Dotyczy Pakiet 5 poz. 6
Wzierniki laryngologiczne uszne dla dzieci są pakowana po 100 sztuk, prosimy o
dopuszczenie opakowania a’100 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, na podstawie art. 38 ust. 4 modyfikuje treść poz. 6 pakietu 5 w
następujący sposób:
Było:
6.

Wzierniki laryngologiczne uszne dla dzieci
,jednorazowe rozm.2,5 a 50 szt.

szt.

200

Jest
2

6.

Wzierniki laryngologiczne uszne dla dzieci
,jednorazowe rozm.2,5.

szt.

10 000

Pytanie 6
Dotyczy Pakiet 7 poz. 5
Czy Zamawiający wymaga rolki 20 metrowej czy 40 metrowej?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga papieru w wymiarach 210mm x 25 m
Pytanie 7
Dotyczy Pakiet 7 poz. 11
Prosimy o dopuszczenie papieru dla MeCa 812i w rozmiarze 280x216 – 200 kartek w
bloczku?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagany rozmiar papieru zgodnie z SIWZ to 280 mm x
215 mm.
Pytanie 8
Dotyczy Pakiet 7 poz. 14
Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości pozwalające
uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane
przez producenta Videoprinterów?
Odpowiedź:
W/w pozycja nie dotyczy papieru do USG, zatem Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi
na pytanie.
Pytanie 9
Dotyczy Pakiet 7 poz. 14
Czy zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30 mm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, wymiar elektrody musi być zgodny z zapisami SIWZ tzn.
22-23 x 45-46
Pytanie 10
Dotyczy Pakiet 7 poz. 14
Czy zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 31x36 mm spełniającą pozostałe wymogi
SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, wymiar elektrody musi być zgodny z zapisami SIWZ tzn.
22-23 x 45-46
Pytanie 11
Dotyczy Pakiet 7 poz. 16
Czy zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x45 mm spełniającą pozostałe wymogi
SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, wymiar elektrody musi być zgodny z zapisami SIWZ tzn.
50-51 x 33-34
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Zestaw III
Pytanie 1
Zadanie 3 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga stazy bezlateksowe, jednorazowego użytku posiadające na
pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzną instrukcje obsługi
oryginalnie nadrukowane przez producenta ( nie naklejane)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest 100 opakowań
stazy bezlateksowej w rolkach po 25szt?
Odpowiedź:
Tak, przedmiotem zamówienia jest 100 opakowań stazy bezlateksowej, jednorazowej na
rolce, szerokość 2,5-3,0 cm, perforowanej na odcinku 45,0-50,0 cm, ilość sztuk na rolce 25.
Ponadto, Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, następującej zmiany
w treści SIWZ:
W formularzu asortymentowo-cenowym w zadaniu nr 2 w poz. 63 Zamawiający zmienia
ilość szt. z 3 000 na 30 000.
Na stronie internetowej Zamawiający zamieści nową treść załącznika nr 5 do SIWZ.
Zamawiający informuje ponadto, że na podstawie art. 38 ust 6 przedłuża termin
składania ofert do dnia 19.12.2014 r. do godziny 10:00, a otwarcie ofert do dnia
19.12.2014 do godziny 10.30.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.

Zatwierdził:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Sprawę prowadzi:
Edyta Grzeszek-Siek
Tel. (22) 321 14 70
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